Vårt arbete med småkryp
Här kommer en beskrivning av hur vi arbetat med
småkryp under höstterminen i år 1 innan vi kom på
besök på Naturskolan.
Det är ett arbetssätt som är ämnesövergripande mellan svenska, bild
och NO.
Vi bestämde att ettorna på Svandammskolan skulle arbeta med
spindeln, daggmasken, gråsuggan, myran, och snigel/snäcka i början
av terminen.
Eftersom de flesta barnen inte kan läsa i början på år 1 valde vi att
dels titta på filmer om djuren och dels titta på bilder. Barnen själva
fick berätta vad de kände till om djuren. Vi ställde frågor så att barnen
själva kunde svara utifrån att de sett bilder och film. Till exempel
kunde frågan vara: Hur många ben har en myra? De kunde då se
svaren på bilderna och vi kunde skriva ”En myra har 6 ben” i vår
faktatext.
Vi skrev korta faktatexter som de hade som läsläxa. Läxorna
anpassade vi så att några bara läste enstaka ord som vi ringat in för att
de skulle kunna automatisera dem, andra läste hela meningar och de
som ville kunde även läsa en utmaning.
Utifrån läxan, filmerna och bilderna skrev vi sedan en gemensam
faktatext på tavlan om varje djur. Den kunde alla sedan skriva av. De
som kommit längre i sin skrivutveckling kunde lägga till fler fakta. De
arbetade i par när de skrev sina texter.
För att rita av djuret gjorde vi på olika sätt. Ibland tittade vi på djuret
med lupp, ibland fick de titta på bilder på iPad och ibland använde vi
vanliga böcker när de skulle rita sin bild. Varje bild och faktatext blev
sedan en sida i boken. När alla texter och bilder var färdiga satt vi
ihop alla sidor till en fin småkrypsbok.

Vi tillverkade de olika djuren. Då använde vi lite olika material.
Myran gjordes av nylonstrumpor och vadd, gråsuggan, snigeln och
snäckan i lera, maskarna virkades och spindlarna var av papper.

Vi byggde upp ett bord med miljöer där de olika djuren trivs och där
placerade de ut sina skapelser.
Vi visade utställningen för föräldrarna. Mycket uppskattat.

Hälsningar från Louise Gundert, Mikael Fredriksson och Lotta
Åkerberg, lärarna i år 1 på Svandammskolan

